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PREDSTAVLJAMO VAM PARTNERJE PROJEKTA GOURMET OVER MURA: 

PONUDNIKE BUTIČNIH NASTANITEV 

 

 
 
 

APARTMAJI 
ZEMLJANKA 
 

Počitniški Apartma 
Šafarsko 10b, 
Razkrižje 
Kontakti: 
041 424 261 

Izven mestnega vrveža in vsakodnevne 
naglice, sredi čudovite pokrajine v Razkrižju, 
stoji moderna ZEMLJANKA/HOBBIT HIŠKA, 
ki navduši vsakega gosta. V celoti je 
zgrajena iz naravnih materialov (ILOVICA, 
LES,...). Ljubezen do ustvarjanja in narave je 
moč občutiti na vsakem koraku, o čemer 
pričajo ročne »mojstrovine« v zemljanki in 
okrog nje. 

 

 

 
 

 
SONČNA HIŠA™, 
BOUTIQUE HOTEL  
 
Banovci 3c, 9241 
Veržej, Slovenija 
 
Kontakti: 
02 588 8238 
040 272 921 
info@soncna-hisa.si 

 
V tako skrbno opremljeni vili se lahko človek 
zaziba v intimnost in sproščenost, kakršne je 
deležen le doma. Obenem pa mu razkošnost 
storitev, namenjenih skorajda „nesramnemu“ 
razvajanju, omogoča doživetja, primerljiva le s 
tistimi v hotelih najvišje kategorije. V Sončni hiši 
domuje "hotel", v katerem je še posebej 
poudarjena osebna obravnava gostov. Ne glede 
na to ali boste uživali v izvrstnem izboru jedi ob 
zajtrku ali pa le počivali v Sončni sobi, vam bo 
naše osebje vselej na voljo. Obiščite nas in se 
prepustite čarobnosti presenečenj, ki smo jih 
pripravili za vas! 
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APARTMAJI BANONIA 
 
Banovci 27 e, 
9241 Veržej 
 

Kontakti: 
moj.oddih@banonia.si 

 
Jutranja zarja oblije malo tiho vasico 
Banovci. Nagajivo sonce vam ne pusti več 
spati in vam skozi okno pošlje svoje žarke. 
Ko na terasi uživate v jutranji skodelici kave 
ali čaja, vidite svežino neokrnjene narave, 
vdihnete tišino in slišite neskončno ravnico, 
ki vas obdaja. Potem sledi odločitev: ali 
boste dan preživeli ležerno, v objemu žitnih 
polj in se razvajali, ali pa vas adrenalin v 
žilah žene novim doživetjem naproti...V 
vsakem primeru boste preživeli popoln 
dan! In ko se bo nad malo tiho vasico razlil 
večerni sij in boste na terasi opazovali 
sončni zaton, vam bo popolnoma jasno: to 
je kraj, ki ste si ga vedno želeli obiskati! 
Apartmaji Banonia vas pričakujejo! 

  

 
 

 

 
TERASSE JERUZALEM 
RESORT 
 
Stara Cesta 34a 
9240 Ljutomer  
 
Kontakti: 
031 323 231 
booking@jeruzalem-
resort.com 

 
Z imenom TERASSE JERUZALEM RESORT se 
predstavljajo lične, moderno opremljene 
namestitve na dveh lokacijah v čudovitem delu 
Slovenije, Prlekiji. 
Na lokaciji v Jeruzalemu se nahajajo Glamping 
hiška Julija, Apartma Žiga z masažnim bazenom 
ter Apartma Karla. Našo ponudbo smo obogatili 
tudi z Wellness sobo s savno ter masažno kadjo, 
katera je na voljo našim gostom v času bivanja 
kakor tudi preostalim gostom, kateri si želijo 
samo nekajurnega razvajanja. 
 
Na lokaciji v Iljaševcih:  
Nedaleč stran od Ljutomera, se na ograjeni 
parceli nahaja moderno opremljena Vila Izabela 
z lastnim bazenom, savno ter jacuzzijem. Vila 
Izabela je primerna za oddih večjih družin, 
skupin prijateljev, team buildingov... Hiša 
razpolaga s 15 ležišči + 1 otroško posteljico. 
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DOMKULTURE 
MUZIKAFE B&B 
 
Jadranska ulica 5 
2250 Ptuj 
 

Kontakti: 
02 7878 860 
info@muzikafe.si 

 
DomKULTure–muziKafe B&B sestavlja 
sedem zgodb. Po tem, ko smo se preselili 
v stanovanje, skreirali kavarno, obudili 
teraso, oživeli kletne prostore in trg, 
uredili sedem raznolikih sob smo uredili 
še dvorišče, kjer si lahko ljudje od blizu in 
daleč oddahnejo v miru ali pa kdaj na tem 
dvorišču doživijo tudi kakšen kulturni 
dogodek. Svojo ustvarjalnost smo vtkali v 
prostore hiše na Vrazovem trgu 1 - 
Jadranska 5, ki nam omogoča raznovrstno 
izražanje in delovanje. V sobah ni TV-ja je 
pa brezplačna uporaba WI-FI ja. Sobe so 
različne, tako v kvadraturi, kot v opremi 
in tudi v ceni. Vse sobe imajo kopalnico, v 
čajni kuhinji pa se obiskovalcem 
omogoča, da si sami kaj pogrejejo, kaj 
majhnega skuhajo,zajtrk je vključen v 
ceno… 
 

 

  

 

CHETEAU RAMŠAK 
 
Počehova 35 
2000 Maribor 
 
Kontakti: 
040 628 303 
info@chateauramsak.com 

Prestižni glamping resort Chateau Ramšak vas 
vabi v skrit dragulj v enem najčudovitejših in 
neokrnjenih delov Slovenije. Posestvo se 
razteza na petnajst hektarov valovitih zelenih 
hribčkov in vinogradov, le nekaj trenutkov 
stran od čudovitega Maribora. S svojo izredno 
lokacijo v osrčju vinogradov Štajerske regije 
vam očarljiv glamping v vinogradu ponuja 
resnično pristno doživetje. 
 
S premišljeno oblikovanimi šotori in razkošno 
notranjostjo ter sanjsko hišico na drevesu z 
edinstvenim pogledom na vinograde, vam 
resort ponuja čarobno atmosfero, kjer se 
lahko prepustite trenutku popolnosti. 
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HOTEL MARIBOR 
 
Glavni trg 8 
2000 Maribor 
 
 

Kontakti: 
02 23 45 600 
info@hotelmaribor.si 

 
Na Glavnem trgu, v samem centru mesta, vas 
pričakujejo butične nastanitve Hotela Maribor, 
kjer se tradicija in zgodbe iz preteklosti 
prepletajo s pozorno izbranim sodobnim 
dizajnom in pristno lokalno gostoljubnostjo. 
Bivajte v enem izmed visokokakovostnih 
apartmajev apartmajske hiše City apartments 
ali se pustite zapeljati v čudovitem vrtu, ki 
dopolnjuje elegantne sobe Garden Rooms. 
Vsekakor bomo poskrbeli, da bo vaše bivanje 
celovito doživetje. 
 
Sposodite si kolo in raziščite mesto, 
revitalizirajte telo in duha v SPA prostoru ali pa 
uživajte v odlični kulinariki, ki jo ponujajo naši 
raznoliki gastronomski koncepti. 

 
 
 

  

 
 

 

 
HIŠA DENK 
 
Zgornja Kungota 11A 
2201 Zgornja Kungota 
 
Kontakti:  
02 65 63 551 
info@hisadenk.si 

 
Poleg kulinarične ponudbe je nad restavracijo 
Hiše Denk našim gostom na voljo šest sodobno 
opremljenih sob. Vsaka soba ima svojo 
kopalnico, televizor in brezplačen dostop do 
interneta. 
 
Med Vašim bivanjem v Hiši Denk boste tako 
lahko uživali v lepotah podeželja in si popestrili 
čas z možnostmi, ki jih ponuja tukajšnja regija z 
okolico. 
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NATURASORT 
 
Dolnja Počehova 34b 
2211 Pesnica pri Mariboru 
 

Kontakti: 
040 850 718 
info@naturasort.com 

Ob iskanju nastanitve na Štajerskem v okolici 
Maribora so naše počitniške hišice na 
travniku med vinogradom in ribnikom ta 
pravi naslov.  
Luksuzne počitniške hišice vas bodo 
navdušile z moderno arhitekturo, ki se s 
svojo sonaravno zunanjostjo z obilico lesa, 
zelenimi strehami in stenami v največji 
možni meri utaplja v okoliško naravo. 
Simbiozo med notranjostjo in okoliškim 
travnikom, vinogradom in ribnikom 
zagotavljajo velike panoramske zasteklitve 
na dveh straneh hiške, na stenah pa 
fotografije slovenske pokrajine. Tako naše 
goste prebujajo prvi sončni žarki, na privatni 
terasi pa v poletnih večerih potešijo željo po 
sončni kopeli, lakoto in žejo pa si potešijo v 
senci ozelenjene pergole. 

 

 
 

 
 

 

 
 
DOMAČIJA PRI MOMI  
 
KANČEVCI 40 
9206 KRIŽEVCI 
 
Kontakti:  
041 204 300 (Maja) 
041 740 622 (Goran) 
primomi.home@gmail.com 

 
 
Sprostite se v idiličnem kraju sredi 
neokrnjene narave in doživite popoln oddih 
z družino med bivanjem v tradicionalni 
prekmurski hiši, daleč od mestnega vrveža – 
Pri Momi v Kančevcih. Na vrhu hriba, na 
idiličnem gričevnatem območju Goričkega, 
leži Domačija pri Momi, obdana s čudovitimi 
gozdovi in vinskimi trtami. Prenovljene 
stavbe ponujajo pravo doživetje v prijetni 
tradicionalni arhitekturi, kjer tudi 
najzahtevnejši gostje ne bodo ostali 
ravnodušni. Na posestvu so travniki polni rož 
in čudovit razgled na naravo. Posestvo je 
sestavljeno iz več stavb. Glavna hiša je stara 
150 let in je v celoti narejena iz lesenih 
tramov, tradicionalno prekritih z gostim 
blatom, po takratnih arhitekturnih 
standardih podeželske arhitekture. Poleg 
treh čudovitih spalnic sta v glavni hiši še dve 
moderni kopalnici. V eni od spalnic je tudi 
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tradicionalna kopel, ki nudi dodatno 
uživanje v dvoje.  

 

 

 

 

 

 

 
DŽABOKA & GRUSKA 
 
KRUPLIVNIK 86 A 
9264 GRAD 
 

Kontakti: 
041790717 
info@dzaboka-gruska.eu 

 
Mir,tišina in čas za uživanje v idili 
Pomurja sredi Goričkega. 
 
Džaboka in Gruška so apartmaji v 
tradicionalni prekmurski domačiji,z vsem 
kar potrebujete za popoln oddih. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
HIŠA VINA CUK 
 
LENDAVSKE GORICE 217 
9220 LENDAVA 
 
Kontakti:  
031-467-990 
info@hvc.si 

 

 
 
Na najvišji točki Lendavskih goric na 327 m 
nadmorske višine, od koder se razprostira 
čudovit razgled na sosednjo Hrvaško, 
Madžarsko in Avstrijo, stoji Hiša vina Cuk. 
Gostom ponujamo domače, na kmetiji 
pridelane specialitete, kot so domač hladen 
narezek iz izbranih mesnin in »retaš« po 
receptu naše babice, strokovno pokušino 
belih, rosé in rdečih vin. Gotom nudimo tudi 
nastanitev v 8 dvoposteljnih sobah ter 
kmečki hiški za 4-6 oseb. 
Za vas smo odprti od petka do nedelje 13-21 
ure. Med tednom po dogovoru.  
 Z veseljem vas pričakuje mlad kolektiv Hiše 
vina Cuk. 
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GLAMPING NA BREJGI 
 
FILOVCI 402 
9222 BOGOJINA 
 

Kontakti: 
041 207 358 
glamping@nabrejgi.si 

 
V glampu na bregu lahko pričakujete, da 
boste prenočili v moderni leseni hiški iz 
smrekovega lesa. Kvaliteten spanec boste 
doživeli na zakonski postelji. Hiška je 
velikosti: 4 x 3 m. Zunanjost je iz Sibirskega 
macesna, saj le tako lahko kljubuje vsem 
vremenskim vplivom. Notranji prostor pa je 
svetel in vonj smrekovega lesa vam bo dal 
občutek kot, da spite med drevesi. Zaradi ne 
ravnega terena je hiška postavljena na 
velikem lesenem podestu (terasa) katera 
vam omogoča sončenje in sproščanje. 
Uživate lahko v pogledu na prekrasno 
pokrajino. Hiška se nahaja v središču 
vinograda. V hiši je dovolj prostora tudi za 
deževne dni, saj ima dvo slojno leseno streho 
s kvalitetno izolacijo. Hiška je opremljena 
minimalistično a hkrati moderno. Zunaj vas 
bo pričakala ročno izdelana vroča kad s 
kuriščem na drva. 
 

 

 
 

 

 
POČITNIŠKE HIŠICE 
»ČARNA« 
 
Vaneča 68 a 
9201 Puconci 
 
Kontakti:  
041 668 652 Andrej 
041 788 060 Nataša 
hriber7@gmail.com 

 

 

Počitniške hišice »Čarna« - vpete v 
idilično, mirno okolje gričevnatega dela 
Prekmurja, imenovanega Goričko. S 
tridesetletno tradicijo do estetsko 
oblikovanega okolja in s spoštljivim 
odnosom do narave, vam v zasebnem 
ograjenem vrtu nudimo prostor za 
sprostitev in razvajanje vseh čutil ali 
odlično izhodiščno točko za raziskovanje 
Prekmurja. 
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KMETIJA MALI RAJ 
 
Dolenci 118 
9204 Šalovci 

 
Kontakti: 
051 202 851 
info@kmetija-mali-raj.si 

 
Na obrobju krajinskega parka Goričko, v 
Dolencih pri Šalovcih, nekje na odmaknjenem 
koncu sveta, kot se radi pošalijo domačini, 
leži Kmetija Mali Raj.  
Ob predhodni najavi nas lahko obiščete kot 
enodnevni gostje. Za vas lahko uredimo 
domačo pogostitev z dobrotami iz Prekmurja 
ali degustacijo domačih kozjih sirov iz lastne 
proizvodnje. Za naše goste v sobah in 
apartmajih lahko uredimo oskrbo z domačimi 
bio prekmurskimi izdelki, kot je domači 
prekmurski kruh iz krušne peči, domača 
marmelada, bučno olje, domača šunka ipd. 
Pridelujemo tudi domači bio sok, bučno olje 
ipd… Letošnjega julija smo na naši kmetiji 
odprli tudi sodobno sirarno z lastno pridelavo 
in proizvodnjo. Na kmetiji Mali raj se dnevno 
prideluje sveže kozje mleko, raznorazni siri, 
sirni namazi, sirotka in albuminska skuta. 

 
 

 
 

 

 
HOTEL CUBIS 
 
Mlinska ulica 5 A 
9220 Lendava 
 
Kontakti:  
02 577 46 10 
051 493 594 
info@hotelcubis.si 

 

 

Ne glede na to, kaj vas pripelje do nas, 
boste vedno dobili najboljše. Domačnost 
osebja, odlični zajtrki, brezplačen hitri 
internet naredijo potovanje brezskrbno.  
Nekaj je na našem hotelu kar vam bo 
omogočilo, da se počutite sproščeno in si 
vzamete nekaj časa zase. Morda je to naš 
bar, ali fantastičen zajtrk ali naše 
sodobne in udobne sobe, ali preprosto 
naše vabljive postelje za dober počitek. 
Delo in prosti čas se težko tako dobro 
prepleteta pa vendar sta se. 
Povezanost s svetom je postala nuja za 
mnoge od nas. Zato vam zagotavljamo 
brezplačen hitri dostop do interneta v 
vaši sobi in v celotnem hotelu, tako da si 
lahko prenesete pomembno 
predstavitev, se povežete s prijatelji ali le 
izkoristite splet za zabavo. 
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VILA LONI 
 
Špičnik 11 
2201 Zgornja Kungota 

 
Kontakti: 
040 351 321 

krambesim@gmail.com 

 
Vila Loni je svoje mesto našla v gričevnatem 
goriškem kraju Kungota, natančneje na 
Špičniku 11, ki je v neposredni bližini 
znamenitega srca, ki se vije med vinogradi 
.Vila Loni s svojo lokacijo daje priložnost, da 
se lahko sprostite ob številnih obmejnih 
pohodniških in kolesarskih poteh po 
vinogradih, ki dajejo temu kraju posebnost. Z 
notranjo opremo, ki je mešanica rustikalno-
modernega stila, vila Loni lahko pove, da ji 
200 let stari tramovi dajejo poseben pridih, 
moderna oprema pa vam nudi vso potrebno 
udobnost. Vila ima zraven bivalnega 
prostora, ki vam ponuja brezplačen WI-FI, še 
spalne prostore, prostorno kopalnico in 
kuhinjo z jedilnico. Posebnost naše vile je 
čudovit pogled na srce med vinogradi, ki ga 
lahko občudujete z naše terase, ob uživanju 
brezplačne kave ali čaja, ki vam ga ponuja 
naša vila.  

 
 

 
 

 
 

 

VALDHUBER 
 
Svečina 15 a 
2201 Zgornja Kungota 
 
Kontakti:  
031 663 843 
 
info@valdhuber.si 

 

Vina Valdhuber izhajajo iz  Svečine, 
idilične vasice na obronkih Slovenskih 
goric ob meji z Avstrijo. Na koncu doline, 
pod vrhom grebena, kjer teče državna 
meja, stoji nova vinska klet in turistična 
kmetija družine Valdhuber. Arhitekturno 
sodobna, a po razsežnostih in materialih 
skladno umeščena v krajino. Uspešni 
vinski zgodbi smo leta 2013 tako dodali 
še turistično kmetijo z nastanitvijo, s 
ciljem ponuditi lokalne in sezonske jedi v 
družbi odličnih vin.  
Toda zgodba družine Valdhuber se je v 
Svečini pričela že dosti prej. 
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GORIČKE IŽE 
 
Križevci 216 
9206 Križevci 

 
 

 
 
Nastanitev GORIČKE IŽE se nahaja v kraju 
Križevci, 40 km stran od Svetega Martina 
na Muri, in nudi zunanji bazen, vročo 
kopel ter savno. 
 
Enote vključujejo kuhinjo z grelnikom za 
vodo in jedilnim kotom, dnevno sobo s 
kavčem ter zasebno kopalnico z 
brezplačnim toaletnim priborom in vročo 
kopeljo. Vse se ponašajo s teraso s 
pogledom na bazen. 
 
Na vrtu lahko uporabljate opremo za 
peko na žaru, bližnja okolica pa je 
primerna za pohodništvo in kolesarjenje.  

 

 

 

  

 


